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P o s t  l a  m i l i t o .

Dum la milito pensu al la paco! Banala dirajo, ĉar Ĉiu nur pensas je 
la fino de 1'detruado kaj je reveno de pli bonaj kondiĉoj. Sopire la homaro 
atendas tion kaj ne malmultaj cerbumas, kiel aspektos la socio. Por mulraj 
nunaj ĉefoj, la Ceso de la militado signifas problemo de nova batalo: kiel 
okupigi la armeojn revenontaj^ kiel trovi la ponton inter detrua agado al 
efektive konstrua. Grava problemo estos ricevi krudmaterialojn el transmaraj 
landoj. Pli grava estos ankaŭ la problemo de Timegata aŭ ni diru inter
kontinenta pagado. Nek estos eble reveni al la libera interŝanĝo nek estos 
verŝajne la daŭrigo de I nuna sistemo de kontingentado, limigado kaj inter
ŝanĝo de varo kontraŭ varo. Kaj iuj pensos pri tiuj problemoj nur kun 
timo, ĉar de kontentiga solvo dependos por iuj estroj la konservo de 1'povo 
kaj de regimo.

Ĉiu internacia movado ankaŭ dependas de minimume kontentiga solvo 
de supraj problemoj. Libera interŝanĝo kaj libera trafiko esris je la bazo 
de rinternaciismo kiel ni ĝin konis en 1914. Por la Esperanto-movado luei 
unu el Ia plej internaciaj movadoj, pro la rekta rilatado de la adeptoj, la 
postmilita situacio sublevos aron da problemoj de unua graveco. La ĉefa 
estas Ia ordigo de internacia organizo. Esras antaŭvideble ke eĉ sub nova 
politika ordo en Eŭropo, certaj ĉenoj katenantaj la disvolvon de nia ideo, 
falos. Hi verŝajna estos la kreo de federacio de nacioj kiu evitos la erarojn, 
almenaŭ parte, de la estinta Ligo de Nacioj. La deklaroj de la usonaj 
gvidantoj ne lasos iun dubon pri tio, ke Usono ne kontentigos per paperaj 
ŝuldatestoj sed postulos efektivajn garantiojn materiajn kaj moralajn.

Ni devos antaŭvidi jam nun kiel ni restarigu la movadon. Kaj tuj nia 
rigardo turnas sin al tiuj landoj, kie Esperanto estis forblovita. Sen  tiuj 
landoj, nia tuta agado ne havas sencon. Cefa tasko tiam estos, regrupigi 
Ia ankoraŭ ekzistantajn fidelulojn, kuregigi ilin kaj subteni ilin per materialo. 
Mankas la suko de Tagado, la lernolibroj, la vortaroj. Utile estus pensi je 
seria fabrikado de normigita gramatiko en Ia ĉefaj lingvoj, rusa, pola, ĉeha, 
germana k. a. Kaj ligi la eldonon de tiuj lerniloj kun la organizo, tiel ke 
ĝi posedu gravan elementon de enspezoj. Raciigado kaj normigado devas 
esti Ia signalvorto. En la pasinto, la grupigo esperantista estis nacia. Kaj 
per la nacia al Ia internacia. La estonta formo estos alia, ĉiuokaze Ia 
nacia supereco <en esence intemacia movado!) devos malaperi. Justa kaj 
gusta ekvilibro de la rimedoj disponeblaj (ili estos malmultaj) saĝa limigo 
en la klopodoj kaj racia uzo de homa forto estos al la bazo de la nova 
ordo en Esperantujo. U E A  montros la vojon sekvotan. En sekvontaj 
artikoloj ni konigos kion ni dume jam entreprenis por prepari la grundon.

H. KORSTEINER.
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La helpo familio Zamenhof
Naua raporto: Lidia Zamenhof vivas.

En la Januara nomero de ESPERANTO (Sepa raporto pri la 
helpo al VZA.) ui atentigi* pri la dangero «Je sennaciaj informoj, 
rimarkigante ke la realeco mem cata* sufiĉe doloriga. Kvankam 
ESPERANTO estas regule sendata a! sudamerikaj gametoj, okazis 
ke brazila taga gazeto informi» pri la morto de Lidia Zamenhof, 
laudire okazinta dum decembro 1940. Kaj esp. gazeto PERNAM- 
IJUCO ESPE R A.MISTA tion represis. Ja eft en Svedlando. konata 
samideano parolis pri forpaso de Lidia Zamenhof!

Ci tiuj informaj «-«'an sonzariajoj, senfundaj. Udia Zamenhof 
vivas. La Esperanti* a Interhelpo estas en regula Konuklo Kun 
la F. Z. Ni reproduktas tie ĉi propramane skr.bitan po&tkarton 
(ie I.. Z «ialitan de Junio 1941.

La nuna ekzemplo montras okulvideble la inalsufiĉon de regu , i 
informado pri nia servo en naciaj esp. gazetoj. Neniam aper s ; 
informo pri la vasta klopodado de UEA en sudamerikaj periodajoj ] 
esperantistaj, ja eĉ BRITISH ESPERANTI#!, sveda gazeto LA 
ESPERO ne bontrovis informi sian legantaron pri Ia e f e k t i v a  j 
helpo, regule plenumata de la kunlaborantoj de 1’Esperantis'a j 
Interhelpo. Ni konstatas tion, komentarion ni ne faras. ^ i

Dankal nova ebleco ni povas sendigi pakajojn de nutrajoj cl
.......  Germanujo! Sed tiu Ĉi ebleco estas multekosta, temas
pri varoj el la libera haveno de Hamburgo, vendata kontraŭ de- ! 
vizoj {ne germanaj). Kaj de Portugalo foriras regule senda joj ; 
malgrandaj, pri kio sindone okupigas samideano Manuel de Fre», 
tas, ĉefdelegito de UEA.

M o n s e n d o j

*

Svislando
Donacoj ricevitaj de Punu* de Aprilo gis fino de Junio 1941:

S ro Ed. Dueommun, Los Krenela. 5.— ; S-ro D ro Perrenoud, 
Neuchatel, 5.—; Rsp. Grupo de Base! (S ro Bachmani»), 5.— ; 
F ino A. Lapp, Genike, 5.—-; S ro Paul Le Bruu. Montreux. I.— ; 
F ino Voirol, Biel, IO.— ; Kolekto dum Svisa Esperanto-Tago en 
Laurent hai, 35.— ; S-ro Hill polti. Vevey. 5.— ; S ro  Ernest Schwein* 
gruber, Geut-ve, t ; Esp. (impo. Mensan. IO. ; Prof, Charles 
Bandojn, Gen«v<\ 3.-—; S-ro Lauber. Luzern. I r> >.

Tuta sumo de nuna liski .ftis 30a de Junio) . . .  Fr. 132.50.

Usono
Kolekto farita inter Baha-anoj en Usono, favore de F-ino Lidia 

Z., (Mono transdonita de S-ino Lvnch. Geneve) . Fr. sv. 223.—-
Rumanio

M. Harabagiu, Delegito de UEA en Bu cu resti sukcesis sendigi 
du pakajojn da nutrajoj al Varsovio. Dum redaktado de la nuna 
teksto venis konfirmo pri alveno (15 Julio 1941) — .Vi dankas 
kore sinjoron H. pro tiu ĉi kunhelpo, ĉar ĉ;o iĝas nun pli kaj pii 
komplike kaj maleble.
R eso mo de ricevitaj au avizitaj donacoj dum 1941 :
Antaŭa n u m e ro : ................................................................  1649.65
Nuna komuniko 132.50 kaj 223 — ............... ..................  355.30

Fr. sv. 2005J5
' • IS h m o  i941 UNIVERSALA ESPERANTO ASOCIO

Esperantista Interhelpo
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En okcidento brilas la stelo!
Letero el Brazilo

El oriento venas la lumo, oni iam diris. La tempoj 
Sangis kaj en oriento flagras fajro de la milito. Angore 
la rigardo de Fhomoj en Eŭropo turnigas al Okcidento, 
al potenca Ameriko, esperante savon el minacanta malsato 
kaj mizero. Kaj ni Esperantistoj ankaŭ rigardas tien por 
serĉi lumeton, al ni montrantan, ke nia idealo ne sufo
kigis en aliaj mondpartoj.

Jen venis al nia redakcio detala letero de unu el plej 
fervoraj batalantoj brazilaj. Kaj Sajnis al ni plej bone, 
represigi la tutan leteron

Hio »le Janeiro, 2‘)an cle il i rto 1941.
Universala Esperanto Asocio 
Palais NVilson, Geneve.

Estimataj samideanoj,
Kvankam sen la espero, ko vi ricevos mian leteron — ĉar de 
longe neniun respondon mi ricevas el Eŭropo — mi sentas la 
devon doni al vi kelkajn informojn pri nia movado. Jam de longe 
rai ne ricevis eŭropajn gazetojn. Nun kun plezuro mi ricevis la 
numeron de A ugusto* Decembro de ESPERANTO. En Artikolo 
titolita „La Esperanto Movado en la uragano*' mi legas: „Suda 
Ameriko komplete silentas” .

El tiu frazo mi konstatas, ke vi ne ricevas niajn gazetojn. Sed 
tre regule aperas ĉiumonate „Pernambuco Esperantisti’ jam de 
tri jaroj kaj „0 Brazil Esperantista'’ ankaŭ de tri jaroj aperas 
regule dumonate. ^.Tutamerika numero” aperis unufoje kaj nun 
aperas denove. Nia movado estas nun tre vigla, eĉ multe pli 
vigla ol en iu ajn alia tempo.

Dura la jaro 1940 oni fondis en Brazilo 18 novajn societojn. 
Tri grandaj radio-stacioj en Ilio de Janeiro, Sao Pado kaj Per 
nambuco regule disradiis lecionojn, paroladojn kaj informojn. 
Mi mem estras radioprogramon jam de du jaroj ĉian» tre regule. 
Kursoj funkciadas tra la tuta lando. Gravaj revuoj havas kon
stantan fakon pri aŭ en Esperanto jam de kelkaj jaroj. Eble vi 
demandas: Kial precize nun, dum uragano, via movado tiel brile 
kreskas kaj prosperas? Cu tio ne Sajnas paradokso? Tamen estas 
tiei kaj mi devas klangi la kialon.

En 1936 mi opiniis, ke la hispana milito disvastigus tra la 
tuta Europo kaj senigus nin d*- niaj librofoiroj, same kiel okazis 
en 1914—18, kiam nia movado plene mortis pro manko de la 
libroj eldonitaj de Hachette & C ie. Kun tia penso, mi importadis 
grandan provizon de libroj: 100 Esperanto por infanoj de Salo
mon, IGO Fundamenta Krestomatio. 200 La Sankta Biblio en Es
peranto, 500 La Nova Testamento kaj da ĉiuj aliaj libroj malpli 
grandajn kvantojn. Samtempe mi komencis la eldonadon de 
lernolibroj kaj legolibroj: Esperanto semmestre, Metodo de Es
peranto, Esperan to-Modelo, Guia de Conversaĉao Portuguesas* 
peranto, Manual completo de Esperanto, Monumento de Carlo 
Boulet, Primeiro Manual de Esperanto, Curso de Esperanto pel;i 
Biblia, O Evangelo segundo S. Joao em Portugues e Esperanto, 
Dicionario Completo Esperanto Portuguĉs, Essentia e futuro da 
ideis» de Lingua Internaciona!, Por que devenos aprender o Es
peranto? A Missao do Esperanto, Veterano =  Livros & discos 
em Esperanto, k. t  p.

La eldonitaj libroj estas disvendataj en Ciuj librovendejoj de 
la lando kaj senpage disdonitaj al ĉ»uj publikaj bibliotekoj. La 
tuteŭropa milito ne venis tiel frue, kiel mi atendis g.n, tial de

diversaj fibroj rai devis fan duan trian kaj eĉ kvinan mendojn el 
Eŭropo; tial kiam la atendata de mi milito venis, nia uova mo
vado jam havis fortan fundamenton kaj ne Cesis ftis nun ftia 
regula kreskado. Memkompreneble, se en 1941 ni fondis 18 no
vajn societojn malgraŭ la milito, sen la milito ni estus kredeble 
fondintaj multe pli da ili.

B razi luj e ld o n a jo j Kolo: A. Baviod

Nur ni preparas novajn librojn Baldaŭ (post du semajnoj) 
Diverskolora Bukedeto, poemoj kaj (tonistoj, traduk el

40 lingvoj, «le F. V. Lorenz. Nova vortaro aperos post keikaj mo 
natoj Nur dum la tri lastaj jaroj ni eldonis centoble pli da ek
zempleroj da libroj ol dum la tuta antaŭa ekziste» de Esperanto. 
Kaj tion ni faris ĉar mi konstatis, ke ni jam de Eŭropo devis 
nenion atendi. En la komenco de nia movado Ĉiuj libroj estis 
presitaj por ni en Eŭropo, ĉu de Hachette Ĉu de aliaj firmoj. De 
nun ni nenion devas atendi de Eŭropo, ĉu ne vere? Tute kontraue 
ni devas peni por helpi niajn eŭropajn samideanojn. Por hispan
lingvanoj ni jam eldonis du lernolibrojn: „Curso Fundamenta! de 
Esperanto" kaj .,Manual de Esperanto” . Al Portugalujo mi regule 
sendas ĉiujn niajn librojn pogrande kaj la rezultato estas, ke la 
movado en Portugalujo ankaŭ bonege prosperas.

Ne pensu, ke mi deziras fanfaronadi pri niaj laboroj. Tute alia 
estas mia celo. Mi deziras nur komprenigi, ke Esperanto vere 
estas mondmovado, ĉar en ĉiuj landoj oni amplene sin oferas 
por ĝia triumfo. Tial eĉ se dum jardekoj granda parto de nia 
planedo restas sub la uragano de militego, la ideo ne mortas, 
ĉar en aliaj lokoj oni laboras por fti kun entuziasmo. Nun ni en 
Brazili, faras plej grandajn klopodadojn. Eble ni devos desi. ĉar 
la maUelife povas atingi nin ankaŭ Sed en aliaj lokoj aliaj 
homoj restos fidelaj.
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Ki» ta ven ori U monalo Aprilo okazos «n Rosario la unua Argea 
lina Kongreso Esperantista. Pri ĝi rni sendan al vi glumarkon. 
La movilo en Argentino ankaŭ iomete prosperas. Bedaŭrinde 
en aliaj amerikaj landoj oni ankoraŭ ne posedas lernolibrojn. En 
I huihi oni importadis el Alighilo. En Hispanameriko el Hispanujo. 
Sed mi irenaa» por komprenigi al ili, ke la importado ne solvas 
la aferon Ni bezonu* grandskale presi niajn lernolibrojn kaj 
ilin maltipa r<* distribuadi,

Mi korespondadas kun multaj novaj samideanoj tra Brazilo kaj 
konatala» kun gojo ke niaj junaj samideanoj kaj samideanino] ne 
esta* malpli fervoraj ol ni mem antaŭ 30 jaroj. Ui varme amas

X V -a  K o n g r e s o  d e  la  

H u n g a r a  E s p e r a n t o - F e d e r a c i o ,  S z e n t e s

Dum pasinta pentekosto okazis la dekkvina landa kongreso de 
la hungara federacio en urbo S c e n t e a .  Protektis la kongreson 
la Atatsekretario Miklds Bonczos, la malferman kunsidon ĉeestis 
la vicurbestro. Pentekosta dimanco pos; diservo, komencis la 
kongreso per depono de florkronoj ĉe ia naciaj monumentoj. Ce 
la statuo je la honoro de la herooj, parolis pastro I*. M o r v a y, 
instigante la esperantistojn sekvi la ekzemplon de la herooj, 
mortintaj por idealo, Prezidanto de la Hungara Federacio, sami
deano Kokeny, parolis fte la monumento de 1’plej konata hungara 
gvidanto, K o s s u I h. enkarniĝo de ('spirito de sendependeco kaj 
libereco Ce la monumento de historiisto Mikaelo Horvath, (nas 
kiginta en Szentes 1809) kaj Ĉe la statuo de 1'nekonata terlabo
risto hungara, parolis Profesoro A. Ma reze U.

Prezidi* ia kongreson K. Turbus/,ky. Ji ro A. Benan!, eks-mi
nistro. malfermis la festkunsido!», esprimante interaiie. ke per 
Kaperanto li farigis pli bona hungaro. Afergvidanta prezidanto, 
Sinjore de Mihalik. salutis la gastojn kaj skizis la laborceion de 
nia movado, Goje oni aklamis delegitojn el revenintaj teritorioj. 
Huda H unga rlando kaj Transalta anio.

Streta oni auskultis prelegon de Profeaoro O. Augusztinv, pri 
necesi de lerneja instruado de Kaperanto, agante kontraŭ la tro 
forti influo de ia instruataj fremdlingvoj, sekvata de F-ino liona 
Bud o r, alvokante la virinojn interesigi pri nia afero, kaj S-ro 
Gvida Meszaros, sekretario ĉe postedukado, skizante la historion 
de urbo Szentes. Sed la defa ĝua}o fsi is parolado de Julio Baghv. 
postulante ke uia lingvo ifru la interligilo en la rilatoj de. la nova 

♦.Europo^ \ era venkonta estos tiu, kiu donos pacon kaj amon al 
'la  pnpotoj. Ii finante

Posttagemeze okazis vizitoj de muzeo, ekzamenoj de la peda
gogia societo diversaj laborkunsidoj kaj promenoj. Lundo pente
kosta la direktoro de Tmuzeo malfermis en ĉeesto de la esperan
tistoj antikvan tombon en la Cirkauajo, kaj donacis memora Jon 
al ĉiu

Menciinda estis ankaŭ okazigo de Filatelia ekspozicio, organizita 
de la Filatelia sekcio de I U. E. F., malfermita de la urba poftlestro. 
Ekzistis memora poststaras pri la kongreso. ( |\  U,)

Hungarlanda Esperanto-societo
La jarkunsido okazis la I an de majo La ^eestintoj decidis, 

ke la societo laboru kun pli forta energio kaj oni elektis novan 
Gvidantaron, Pre ii danto farigis prof. Ludoviko K f j k 6 n y . parla
menta sekretario, kiu en la jaroj 1932—35. jam gvidis la societon 
kio! afergvida vicprezidanto. Ing*. Aleksandro S z a t h in & r v kaj 
s-ino J. J a n \ > , k \ farigis v m prezidantoj, Aleksandro S s a I a v 
presejposedanto «'efsekretario. Stefano E g e r v ŭ r T sekretario,

la lingvon kaj la ideon. Eĉ infanoj skribas al mi kun varma en
tuziasmo. Do ni nenion devas timi. La militoj pasos kaj la ho 
maro restos.

Kun granda doloro ini legis pri la morto de Ed. Stettler k.ij 
Vilmos Bleier. La artikolo pri Esperantista Interhelpo venigas 
al ni larmojn en la okuloj. Ni kunsuferas, sed tia simpla fakto ke 
ni kunsuferas jam estas io grava, ĉar sen Esperanto ni eĉ neniel 
scius pri niaj kompatindaj homfratoj en la malproksima Europo.

s-ino M a 11 v a s o v s z k y protokolistino, Enieriko It p d e I v 
kasisto, Maria K l e i n b e r g e r ,  bibliotekistino, s-ino B an kon- 
telistino, s-ino K o k (s n y kaj vitez Ladislao H o r v a t h  dom
mastroj, d-ro Eugene S z i I ŭ g y i prokuroj», s-ino J o h n  kaj 
Teodoro K o v a c s  anoj de la kontrola komitato. Komitatanoj 
fariĝis. Julio Baghv, Paŭlo Balkftnyi, Jozefo Cserveny. Julio 
Csiszŭr, d-ro Leono Lorand, prof. Jozefo Mihalik, Eŭgeno Prader, 
Aleksio Tolnai. Honoraj anoj fariĝis: proi* d-ro Francisko Erdev 
kaj Stefano Turcs&nvi, redaktoro Ce la hungara radio. Okaze de 
la kunsido faris pli longajn parolojn prof. Erdey, prof. Mihalik 
kaj la nova prezidanto.

La nova ejo de de Hungarlanda Esperanto-societo esias: Bu
dapest, IV., Kecskem£ti-Strato 6. Kunventago: lundo, de la sepa 
ĝis la duono post la naŭa vespere. La 26-an de majo HES aran 
ĝis kunvenon kun programo, paroladojn faris L. Kokenv. G. Halasz 
kaj A Szathmary.

Meksiko
La Centra Meksika Esperantista Societo, en Mexico okazigis 

kunsidon en kiu partoprenis kelkaj samideanoj, inter ili kamarado 
E. Lanti.

Pritraktante la ĉefan aferon — tiun de la propagando —, oni 
decidis sin turni al la samideanoj en Argentino demandante pri 
hispanlingvaj presaĵoj tial ke en Meksiko estas nun malfacile 
ilin aĉeti.

Oni (aris kelkajn Sangojn en ia estraro, kiu nun eslas tiele: 
Prezidanto, Dro. Ambrosio Vargas V.; Vicprezidanto, Jesus Ama
va; sekretario, Jose Sorano L.; Trezoristo. Ark. Francisco Azorin; 
Sek. de Organizo k Propagando, Dro. Luis E. Martinez; Sek. Bi
bliotekisto, Dro. Manuel Perea.

Gazetoj Esperantistaj ricevitaj
Arbetar Esperantiston - ‘Laborista Esperantisto N-ro 5*6, Majo- 

junio 1941, Stokholmo.’ - O Brasil Esperantista n-ro 293-295, Oc
tobro-Decembro 1940: N-ro 296-297, Januaro-Februaro 1941; 
N-to 298-299, Marto-Aprilo 1941 — Pernambuco Esperantista De
cembro 1940: Januaro 1941 — The British Esperanti, N-ro 433- 
484, Majo-junio 1941 — Bulgara Esperantisto, Marto-Aprilo 1941
— Comprendre (Lyon), Majo-junio 1941 — Esperanto Internacia 
n roj 3-4 kaj 3 6 (Mar to-A prilo: Majo-junio 1941) — Frateco. 
N-ro 5-6 Aprilo 1941 — Heroldo de Omio, .N-ro 34, Februaro
1941 (de Cungking — Hungara Heroldo N-ro 2, Junio 1941 *- 
Renovigo. N-ro 37, Majo 1941, Medico — Satana Bulteno, n-ro 2, 
Marto 1941, redaktas E. Lanti — La Semanto. Lausanne -  
Svenska Esperanto-Tidningen, La Espero, n-roj 5 kaj 6. Majo kaj 
Junio 1941. Svisa Espero, N-ro 2 (1941) — Tagiĝo, Bulteno de 
Esperanto Asocio de Hongkong, Aprilo 1941 —

Kun sincera bedaŭro ni sciigis pri la Ĉeso de LA PRAKTIKO, 
la gazeto kiu amuzas kaj instruas, eldonita de Andreo Cseh. 
sekve de registara ordono.

•*'. *» V -.s;'"::*..

Vin samideane salutas via 
Ismael Gomez Braga.
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N i a j  M o r t i n t o j

Kihi bedaŭro fii »• * i i i ̂  pri Iii forpaso de jenaj -amideanoj. \l iliaj 
familioj ni sendas esprimon de niu kora simpatio.

Pro la eksterordinaraj cirkonstancoj «ie la Snina lempo aro da 
komunikoj atingis nin malfrue. Kelkaj informoj devis aperi jam 
en pasinta numero sed pro manko de spaco, la presisto remetis 
ilin.

F-ino A. E. Baxter, 74 jaraĝa en Liverpool

S-ino Amelie Blondel. Gendre, Uuna anino de LA STELO, fratine, 
de F-ino Lapp, kaj patrino de F ino Marguerite Blondel, fervoraj 
esperantistinoj, H Julio 1941.

Sinjoro Charles lrwin Evans. 71 janga, en Glastonburv ano die 
BEA de UEA n-ro gis 1936, vicprezidinto de la Esp. Kvakera 
Societo

Sinjoro A. Ford, B agitato, M l de BEA,, - Marin 1941.

Sinjoro Eugene Gabert, Honora Membro de UEA, ano de gia fondo, 
dum longaj jaroj Delegito en Saint-Etienne forpasis 72 jaraga la 
Kian de Julio en Saint-Priest en Jarez. Per li malaperas ree 
figuro distinga de nia movado en sudorienta Francujo, konvinkita 
samideano de la malnova gvardio.

Sinjoro Ernest F Gray. en Alton, Hains :> Februaro 1041

Sinjoro Edvvard A. Millidge. T.'» ' ur.. 22 Marto 1*41 pioniro en 
la brita movado, verkinto de Ia Eaperanto-English Dictionarv, 
lin u el la plej bonaj vortaroj nacilingvaj.

F-ino Maja Persson. 28 jaraĝa. 17. I. 1941 en hund Svedlando,

S-ro Albert Schussler, profesoro, Kecskŭmet;
(Laŭ Hungara Heroldo)

S-ro Zoltan Szekely, 67 jaraga. en Peatszentlorine, Hungarlando,
dum Julio 1940. Unu el la pioniroj de la movado en Hungar
lando. tradukinto de multaj noveloj, kunlaborinto de LA VERDA
STANDARDO.

S-ro Jozefo Tihanji, kolonelo, hungara Sam no 
(Laŭ Hungara Heroldo)

S-ro Marcel Turksma. 14 6 1940 dum la boBftbafdrte d® Rotta*- 
dam plenuminte militistan devon.

S-ro Attilio Vaona, advokato en Verona 60 jaraja, iam Ire aktiva 
propagandisto, prezidinto de la Itala-Federacio.

S-ro F. A. Vis, predikisto protestanta, Oktobro 1940, en Heetaun 
Nederlando.

E U G E N E G A B E U T

Okaze de la tridekjara jubileo de la grupo en Saint-Etienne, 
samideano L. Tbevenin, verkis rimportreton, laŭ maniero de 
Kalocsav, pri Eugene Gabert. mortinta la 13an de Julio 1941.

E u g en e  G a b e r t  d e  t r id e k  ja ro j  

La g ru p o n  St. E t ie n n  an  gvidas 

K u n  n e u t r a le c o  li p rezidan  

A l v en k a j ka j m a lv e n k a j ia ro j

L i, a n ta ŭ  d e k o j ,  k v in o j,  k v a ro j 

S u r  la brakseĝ* t r o  la rĝa  sidas 

Eug&n* G a b e r t  d e  t r id e k  ja ro j  

l,a g ru p o n  St. E t ie n n e  an  g v id as :

K aj m a lg ra ŭ  ĉ iu j  k o n t r a k t a  ro j  

Id is ta j ,  s e n n a c ia j ,  fidan 

L a  E s to n te c o n , k iu  n i »

Al la lo ja la j  so ld a ta ro j .

E u g e n e  ( t a b e r i  d e  t r id e k  jaro j.
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Esperantida R. Triĉkova:

R e n k o n t o .

Ni prezentas hodiaŭ al la legan
taro de ESPERANTO origina.
lan verkajon de Esperantida Triĉ
kova, en Vraca filino de nia 
ĉefdelegito, 16 jara denaska 
esperantistino.

*

Jam vesperteto. l,a lasta kanonpafo skuigis oeron. La eflo ĝin 
ripeti» kelkfoje kaj post tio estais misprofela silanto. U  francoj 
entis venkitaj kaj retirigi» malorde. La Rennanoj antaueniris 
rapide kaj largfronte. La kamparoj Cirkaŭ Sainl-t inter eslis sur 
Kornitaj per mortigitoj. Malbonodoris je morto kaj kadavroj. La 
germanaj sanitaristoj rapidi» kolekti la pligravi' vunditojn kaj 
doni al ili la unuan helpon. Ci-foje ili devis multe kaj pene labori.

Subite al 1« proksima valo de Tarbaro aporis komplete armita 
«ermana soldato. Laŭ dio vidigis, ke li miso neniigi» en la arbaro 
kaj nun rapidis kuratingi sian im enton . Li iris pene, kun kapo 
klinita, timeme ftirkaŭobservis kaj abomene rigardis la efikon de 
I mitilo. Korta animangoro turmentis lin je la vido de la sen
nombraj viktimoj, simoniaj patroj kaj fratoj, eerte atendataj 
kortreme de siaj hejmanoj kaj proksimuloj.

Neatendite ii audis obtuzan gemon. Helponpotsnta voĉo, en 
nekomprenebla p"r li lingvo. La germano direktigis al la voĉo 
audata kaj haltis antaŭ grave vundita franca soldato. Lia koro 
flustris helpon, malgraŭ ke ili estis ..malamikaj". Li proksimigis. 
La vundito pace ekgemis kaj obtuze elparolis ion. Nekompre 
ninte la vortojn, la germano genufleksis antaŭ li. klinigis proksime 
al lia vizago kaj demandis germanlingve:

„ĉu vi entas vundita, kamarado? Per kio mi helpu vin?" La 
vundito apenaŭ malfennis siajn pezigitajn palpebrojn kaj reek 
parolis ion nekompreneblan. La germano ue komprenis la fran
can, nek la franco la germanon. Subite penso kiel fulmo trakuris 
la cerbon de la germano kaj li redemandis en Esperanto. Li pa
roli» tiun (S lingvon, kvankam gi estas malpermesita en Ger
manujo.

..Cu vi estas vundita, kamarado kaj per kio mi revus helpi vin?" 
Demandis li per tremanta vodo. Momente la vizago de Ifranco 
heligis kaj en iiaj okuloj ekbrulis hela kaj goja flameto.

..Jes. frato! Donu al mi iomete da akvo, ripetis li en la sama 
lingvo. La germano tuj alcelis la plenan soidat-akvujon al la 
brulantaj lipoj de ('franco. kiu soife kaj longe trinkis.

..Dankon, frato. Mi tre dankas al vi. Kia stranga renkonto!
Anstataŭ je kongreso en Marseille---- Ci-tie____ en la arbaro
en lia medio. Kia domagol

La germano komprenis ke oni perdas valoran tempon kaj re
demandis: ..Frato, vi estas serioze rundita. Kio estas la vundo, 
por ke mi bandari gin I

„Ne plu necesas. . . .  jam malfrue . . . .  senespera ja estas 
Mi mortos . . . mi gio antaŭsentas----  •

Kaj la bluaj bonanimaj okuloj de 1’franco plenigis per lim»ioi 
Li ploris silente. La germano ekprovis lin konsoli. tiXe r,e i 
sencele konsoli min, frato, Ĉio estas finita. Mi mortos, tamen
proksime ĉe «iulo----  samideano. Almenaŭ mi estas feliĉa
ke je mia morthoro Reestos v i---- proksime. Kvankam .̂malami
koj*’, ni estas fratoj ---- jes mi sentas lion . . . .

La brusto de Mortanto plene movigis. El eio vidigis, ke li 
faras lastajn penojn paroli, sed daŭrigis:

„Aŭdu, frato. . . .  en tiu ĉi momento vi juru al mi . . . .  ko vi
plenumos mian peton----  lastan peton de mortanto . . ftovu
vian manon en mian poton---- jen tie ĉi, dekstron . . . . !

La germano per tremantaj manoj malbutonumis la soldatjako»! 
kaj elprenis el la ekstra poŝo rozkoloran koverton El gi fali» 
teren letero kun portreto de virino kaj du infanoj. Sur la koverto 
oni vidis adreson, skribita per bela kaj nete legebla virina man
skribo: Henri Tiard, k.t.p. La germano eksciis la nomon de 
I'vundito, kiu prenis la foton kaj kisis la bildon de siaj proksi
muloj. redonis ĝin al la germano kaj singultante li diris:

„Vi jam scias mian nomon----  interne estas la adreso___
«le miaj, mia fino ja alvenas. Mi estas de Lyon. i Post mia morto, 
estu tiel afabla plenumu mian peton. Diru al nuaj familianoj, 
ke ilia paĉjo. . . sendas al ili sian lastan kison kaj karesas 
iliajn vangojn.... diru al ili, ke li mortis apud liomo, proksi
mulo. kies «Vesto faciligis al li la mortiioron. Ili scias Esperanton, 
mia edzino estas estonino . . . .  ni konatigis en Danzig «lum univer
sala kongreso ----

fluadis la larmoj el la okuloj de 1‘franco. Li pene daŭrigis: 
..Promesu, ke tra paso nie Lyon’on vi plenumos mian lastan

peton. So vi no trovos ilin rio----  promesu___elservi ilin kaj
estu ilia amiko. . . .  Alimaniere./., ili nenion ekscios pri mia 
morto. . . .  certe, estas nenecesa . . . .  sed mi volas scii vian 
nomon............

La germano ankaŭ ploris. Li kaptis ambaŭ minuojn de I'mortan
to la siajn .kaj sulkigante pro singultado kaj ploro ekflustris: 

..Arthur, Arthur Just el Dusseldorf, mi promesas, mi juras al 
v i . . . ,  La vizago de I franco ekradiis. Li ne returnis sian noblan 
rigardon el de tiu de germano. Kun lasta peno kaj peze spi
rante li rekomencis: «Dankon---- kaj por vi tion ĉil”

Per lasta gesto li demetis de sur sia maldekstra brustflanko 
malgrandan verdan stelon. Sur gia emajlo briletis du gutoj da 
sango. La emblemo esperantista kaj la simbolo de internacia 
frateco, solidareco kaj interkomprenigo. Kun eksterhoma penado 
kaj apenaŭ spirante li findiris:

,.1 io----  rememorigas al vi . . .  . pri nia unua . . .. kaj lasta
renkontigo---- - Utinam___I

Li ne findiris. Oni ne komprenis ĉu bondeziron li eldiris aŭ 
malbonon. Obtuza ekspiro eligis el lia buŝo, lia kapo defalis kaj 
li mortis en la brakoj de Ia germano.

Super li Arthur silente ploris. Kaj ne kiel malamiko, sed kioi 
frato kaj amiko. En sia tremanta mano li tenis la verdan steleton 
kaj mediteme, apenaŭ aŭdeblo li ripetadis:

..Mi jurasl Se mi restos vivanta mi plenumos vian lastan'de
«Km. frato. Dormu trankvile. Viaj familianoj almenaŭ scios kie
estas via tombo.”

En la arbaro de Saint Omer, sur la malvasta herbostrio, en 
la kavajo, elfosita de la fatala germana obuso, kiu mortvundis 
Tiard on, nun elstaras freŝa tombo, kronita per velkiginta; arbar 
floroj. Super gi, etendigante la brakojn, staras simpla tabui 
kruco kun surskribo, ĉizita zorgo per ordinara poŝtranĉilo:

A l H e n r i  I i a rd ,  f r a n c o  d e  Ha k a m a ra d o  esperan tig i >
A r th u r  J u s t .  g e rm a n o .
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U n i v e r s a l a  E s p e r a n t o - A s o c i o
Palais Wilson, Geneve, Svislando

1941 — Oficiala Informilo — N»ro 3

Adr e s s a nĝo j .
Joseph VV. I) u fe iti. Komitatano «le URA. IG2 \V. Hortier Stridi.
Philadelphia, Pa.
Albert E. Hepton, brita ^efdelegito, IO Lindon Avenue. C o 11 i n g -
ham,  Vorkslure
Hadoslav K. Triĉkov, bulgara ĉefdelegito, Kooperativo „Napred'* 
T r e v n a. Bulua rio.
Daniel Quarelk>, ĉefdelegito argentina, Str. Sarmiento 3867 
Buenos Aires. Argentinus

S u b t e n a n t o j .
La sekvantaj personoj bonvolis aliĝi por la jaro 1941 kiel Sub
tenantoj. Ni esprimas al ili koran dankon.
26 S-fO Manuel de Freitas. Porto, Portugal.
27. S-ro Leopoldo Goncalves, Fernandez, Porto.
28. S-ro D ro Jorge S. C. Santos. Porto.
29. S-ro Dini/ Cupertmo, Porto.
30. S-ro Herbert Hammer, Zurich, Svis.
.‘ii S-ro Jacob Jacobsson, Nordmalmg, Svedlando.
32. S-ro Luzo Hernaldo, Lisboa, Portugal.
33. S-ro D-ro Harry G. Schatz, Brooklyn, N. V.
34. F-ino Zafirka Dimitrota, Sliven, Bulgario.
36. S-ro F VefOt, Saint-Etienne, Francujo.
36. S-ro Georges Stroele, Neuchatel, Svislando.
37. S-ro Alvin L. Ziegenhagen, Poy Sippi, \Visc. Usono.
38. S-ino Dave A. Morris, Newyork, USA.
39. S-ro Jules Wolf, La Chaux de Fonds, Svislando, 
ii). S-re» D-ro John E. Bauman. Saint-Louis, Mo. USA.

N o v a j  l okoj  kun De l e g i t o j  
Buenos-Aires (Argentino) — D.: (Medicino) — D-ro J. A. Quina 
Gonzalez, kuracisto. Str. Uraguay 714 
I).: (Literaturo) — Anastasio Lopez Luna, Hincon 120.
I».: (Religio) — Mariano Calvo, Stafa oficisto Str. El Rastreador 
*i79 Liniers.
I).: Komerco) — Higieno Garcia, librotenisto Azcuenaga 369. 
Mexico D. F. (Meksiko) — D.: Mariano Cardona Rosati, profesoro- 
tradukisto. A \ enula 26 fle Noviembre no. 91. dep. 9«
Nyons (Francujo, Dromo) — D.: Auguste Fialta.
Rosario de Santa Fe Argentinia) — D.: Hugo C e r e t t i  A ru**»» 
tina I »ad neteknika Lemejo, Str. S de Febrero 1366.
Saint-Louis (Usono, Missouri) — D.: D-ro John E. Bauman, lo 
No., 10-th street.

Statistiko 1941. — Malgraŭ i u-specaj baroj, neebleco ko 
" i : J i t malpermeso de nia lingvo, kaj aliaj, la korespondado 

ĉe la Centra Oficejo ne malkreskis tiom, kiom oni rajtus supozi:
M o n ato : L e te ro j :  P o s tk o r to j :  P r e s a ĵo j : S u m o :

J a n u a r o  109 3 4 8 4  596
F e b r u a r o  80 4 l l i  195
M arto  8 0  15 82 177
A p rilo  70 12 380  462
M ajo 85 7 6 5  IST
J u n io  82 I 2 7 ________  I I »

l-a d u o n ja ro  1941 506  42____________ U  49

Sumo de forsenditaj poŝtajoj el Centra Oficejo: 1697

E s p e r a n t i s t a  I n t e r h e l p o
D -ro  W. Lippmann.

Antaŭ tri jaroj la Esperantista Interhelpo entreprenis klopodojn 
favore de akademiano Waller Lippmann advokati» en Leipzig. 
iama kunlaborinto de nia gazelo, sperta analizanto de h grama 
tiko de nia lingvo- D-ro Lippmann fine sukcesis forlas* ««an 
estintan hejmlandon kaj atingis meze de Julio, Novjorkon. Lia 
nuna adreso estas D-ro W. I... efo Mre. George Cahn, 0013 Brjanl 
Ave., Bronx, N«»w York. Li kore dankas al ĉiuj samideanoj, kiuj 
per konsilo kaj materia helpo volis kunhelpi, ke li povis fine aftngi 
liberan landon kie li povos rekonstrui fumitan ekziston.

D *ro W. Solzbadier
Tre aktiva aganto por Esperanto inter katolikoj estis D-ro Wil* 

helu» Solzbacher, el Homle! ani llhein. Rifuĝinto en Luksemburgo 
li sukcesis fiksigi en Belgujo kaj pasintjare atingi sekuran lokon 
en Francujo. Li nun atingis kun sia kvinkapa familio, Novjorkon. 
Lian adreson ni komunikos pli malfrue.

Bernhard Selzer
Samideano Bernhard S e l z e r .  el Vieno, internigita dum dek 

monatoj en Francujo, atingis Novjorkon. Lia adreso nun estas:
B. S., 128 Lee Avenue. Brooklvn. New York, U. S. A.

E s p e r a n t i s t a j  r i f uĝi nt oj  
S-ro Mariano Cardona Rosell, nuna adreso:

Avenida 20 de Noviembre no. 91, dep. 9., Medico, D. E.
S-ro Siegmund Freund, estinta delegito de UEA en Brasila nun:

S. F., c/o Foerder, Ramath Haschavim. Palestino

E s p e r a n t i s t a j  tivi I in t e mi r i t o j
S-ro lvi nardo IAvancos, 226 Groupe T I U am  Aude, Fragujo 
S-ro Ludoviko Pintado, 139-eme Groupe. T. E. La Chaise Dteo, 

Haute Loire
S-ro Joseph Girones, 5-eme Groupe T. E. V ogi ana par l̂ e Viviers, 

Savoie
S-ro H. Harasin. Groupe A-lo, Camp des Milles, R. d. RI».

Francujo

R e g u l a r o
pri prem ioj 1941.

1. Premion de frupago rajtas elekti ĉiu malnova ano kiu pagis 
sian kotizon ĝis plej malfrue 31 Majo 1941 (por la jaro 1941).

2. Premion rajtas elekti ĉiu nova ano dum daŭro fle radumu* 
stra jaro 1940, ĝis 31 Decembro 1941.

Premion de varbado rajtas (fii peflttno kiu varbis novan 
anon al la Asocio, dum la kuranta administra jaro.

t. Premion (te Subtenanto rajtas Ciu persono km pagis tiui. 
ĉi kotizon. Subtenanto frupaginta rajtas plie la premion de 
frupago.

:» Premion tuj pos u!u. Ne atendu moralon aii eĉ jaron. I zu 
y ian rajton. Konsilinde is indiki alian premion, se okaze 
elektita libro elterigis.

6. Premion ĉiam kaj senescepte indiku al tiu, al kiu vi pagas 
vian kotizon.

7. Premian Iau listo 1941 rajtas; Mernbro kun Jarlibro unu 
numeron, Membroabonanto du. Ciam indiku tuj pliajn premiojn, 
se okaze unue elektita jam efCerpiĝis. i Litero B*» birni: Br. «* 
brodurita).

umu
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P r e m i o j  d e  U E A  d u m  1 9 4 1
(Premioj ankoraŭ haveblaj)

O. K ri ati mumiii i : Ce la piedoj di* ia I 13. Frazlibro de la tiutaga vivo (Ger
man. Esp. (Komercaj leteroj).Majstro. B.

7. M. VVolf: Patreco. Kvarakta socia 
dramo Br.

14. Adria Gua!: Mistero de do: HI O 
Oramo. Br.

25, Malnovaj pagoj: el Lingvo Inter
n a c ia .  Br.

28. W, Bayle Bernard: Lia lanta lanco 
Br.

31. * * *  La vendreda Klubo, li div. 
artikoloj. Br.

41 G olri S m ith : Si k l in ig a s  po r venki .
K ome< I io. B.

15. LINGVO INTERNACIA. Literatura
Aldono. B.

55. Rivi A. La botistoj, Fian digo, Lea 
Hu voi. Br.

58. Hobbs!: Mi nna de Ba mbe m, Ko
medio Br,

' i i  B .  I t t a  i ' " i 1 k .u t
82. Lej/.erowicz: El Ia verda biblio. B. 
#8. La tria, Notoj pri la Tria kongreso. 

Br.
69. Mazurado: La morto de Small 

Ada (“'engiji»*1. B.
77^ U. Drummond: Kvin paroladoj.

(K r is ta n is m o )  Br.

Vvmonier: Une langue vivante arti
ficielle Br.

#0. B. Kotzin: Hisiorto kaj teorio de ido 
Detala studo. Br.

81. Ivan H. Krestanov: Bulgara lando 
kaj popolo. Br.

84 Migliorini: Esperanta legolibro. Br.
87. La Horetoj de S-fa Francisko» I rad,

K u i ftp»
Oti Kvin volumetoj el Esperanta Bib

lioteko intemacia: Nordgermanaj rakontoj 
La insti u o Mi ner) (Reaperantoj) (Sin* 

jon» Hetta!**) (El Komedioj) Bi
97. D-ro Javal: Inter Biunduloj. Br.
IOI. Moliere; Georgo Dandin, Komedio.

Br

UKI. Konsiere: Sur la fefvojo. Br.

118. Lessing: Natan la sagulo. Dramo 
ca poemo. Karl.

12D. Sterhen: Fundamentoj de la kva
kerismo. B.

123. Intima frazludo Kartludo esp.
125. Libro de la kvina kongreso de Es

peranto. 19/9.
180. Internacia Tea t ra Jaro. Redaktis A 

Kenngott.
183. Salon-Alefiem: Hebreaj rakontoj 

Sienkiesvicz: Ni sekvu lin. Devjatnin: 
Plena verkaro. Tria volumo. Tri b rolu roj).

1H5. Tri volumetoj el Dekcenda biblio
teko: I. La fantoma edzino. 2. Kubezahi.
3. Usono.

130. Kaiinthy: Vojago en Farmidon. Du 
ŝipoj. Br.

137. Lu Ain: La vera historio de A. h. Q. 
El eina i ingvo. B.

138. Internacia Legolibro 121 p. Br.
139. Lauroj. Kolekto de originalaj verkoj 

premiitaj en la Unua Literatura Konkurso 
de LA REVUO: Br.

141. Tri unuaktaj komedioj. Br. La fian- 
emigo ile sovagulineto. Triakta komedio. Br.

: In Memorian». Br. Gvi- 
nevero kaj aliaj poemoj. Br.

144. Komercaj leteroj (Berthelot Lambert) 
Br. Kurso Tutmonda de la Lingvo Espe 
ranto, laŭ natura metodo. Br.

149, Majakovskij. Per voĉo plena. Poemoj
Jaume Grau Casas: La lasta poemo. Br.

151. Balzac: La firmao de la kato kiu 
pilkludas: Bonsels Solandri). Br.

152 Vortoj de kamarado E. Lanti. 190 
p. Kart.

153. Kolekto de kacikaj libretoj; Preg
a d o .  Kristo kaj la Ligo de Nacioj. Es
perdona Islando, (irai o atendanta. Ta rci zi o. 
Klari, romano, 136 p.

156. Norda literaturo. Ko ekto de litera
turaj verkoj el Norda Eŭropo. VoL I kaj U.

157. Brede I; Maŝi n fabriko N. A  K Ro
mano el tiutaga laborista vivo, 180 k
— Erdberg: Cinaj noveloj. 72 p. — H,

158 Avila. Priskribo de fama urbo h is 

pana (ilustrita) — L. Krvsta: Marionetaj 
lurioj. — IVi la prononcado «le Esperanto.

162. Ignat Hermann: Fokso Nukse». Me
morinda, instrua kaj averia rakonto, U.

163. G. Eekhoud: Servokapabla, Manus 
Tuhout. — Verda: Fajreroj, kolekto de 
versajoj. Br.

164. De Segu r: Respondoj al kontraŭ 
religiaj paroloj. 210 p. Br.

165. K. B. La rego Judea. Dramo en kvar 
aktoj kaj kvin bildoj. Trad. Devjatnin.

167. Kolekto de diversaj libretoj kelk- 
pagaj, kunbinditaj. Ofero de monafio. La 
puntistino, Libro de Kanto. < Reine) Esp. 
Perleroj k. a.

168. Vilhem Verner: Hemoj sur flos 
glacio. Komedio en tri aktoj. B.

169. Irving: El ia skizlibro. Bertarana: 
Barbaraj prozajoj. Br.

170. Orzeszko: La interrompita Kanto
(trad. Kabe. Moliere. La malsanulo pro 
imago (trad. Velten). Dua legolibro.

171. Pol-Pomeranio. Informa bri Suro pri 
la situacio de Okcidenta Polujo (Pola vid
punkto). Br.

172 Kolekto de kvindek be' aj turismaj 
presaĵoj en Esperanto.

174. Strindberg: Pario - — (Unu akto). 
Van Stipriaan Luiscius: Karaktero. — Bon
sels: Solandra. Tri broŝuroj.

175. Baiinund: La malparolo. Sorĉfabelo 
Bonsels: So.arulo. Br.

176. Kvar diversaj kajeroj: Notlinagel: 
La mortado (scienca verketo) Lansel: La 
Retoromanĉoj (etnografia studo) Teo Jung: 
La alta kanto de la amo, Jaume Grau 
Casas: Novaj amaj poemoj.

177. Carlo Goldonia Kurioza okazajo, ko 
medio. Modrijan Elementoj -afinaj en Espe
ranto. Grenkamp: Pola folkloro kaj popol
kanto.

179. E. Drezen: Skizoj pri teorio de Espe 
ranto. 2. Pri problemo de internaciigo de 
scienca teknika terminaro. 3. Analiza 
Ii i stoi io de la Esperant» Movado. Tri va 
loraj kajeroj, kune 25 ) pagoj da teksto. Br

180. Petro Den: Kiel langi kreanto facile 
kaj rapide. B.

lo.) Ilustritaj rakonteto'. Inismana Dia 
logan» tiutaga vivo. Iri brofturoj.

E s c e p t a  P r e m i o  p o r  M e m b r o j  e n  S v e d u j o
k a j  S v i s l a n d o

M e m h ro -A b o n a n to j  en  I» c i t i t a j  la n d o j  ra jta»  a n k a ŭ  e le k t i  ..ihi p re m io n  laŭ- 
p ince r i  la t r i  s e k v a n ta j :

1. KM Vit NA ANIO! OGIO. k v i n c e n t p a ! !  verko- (V en tp rem o  lo Frk.
2. l-a a loa lta ro  .le E s p e ra n to .  K o le k to  cle S torilo j e n  k v a rd e k  l in g v o j ( O r m a n a  

k a j  U k ra in a  m anka*)

3. he diakoj nerompeblaj. I. II..nno esperantida. Bil.lario el la opero. I
flu to  d e  M o s t r i .  2. A rio  d e  E d u k o  e l o p e r o  R ig o le t to .  <I«a d o n n a  b  m o b ile )

V rm in :  K. Sd>oop & K io. t  roise*


